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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 ได้รับรับมอบหมายให้สอน ให้สอนวิชา การเขียน
โปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ GUI รหัสวิชา 2201-2412 จานวน 2 หน่วยกิต ตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชา พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุ ง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาพาณิ ชกรรม สาขาวิชา
พณิ ชยการ ระดับปวช.2/4 และ 2/5 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการสัตหี บจัดอยูใ่ นหมวดวิชาชีพ
สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ โดยใช้โปรแกรม Microsoft VisualBasic 6.0 ซึ่ งไม่ใช่โปรแกรม
สานักงานตระกูล Microsoft Office ทัว่ ไปแต่เป็ นวิชาที่นกั เรี ยนไม่มีความคุน้ เคยมาก่อน เพราะต้อง
มีการออกแบบด้วยคอนโทรลต่างๆ ลงบนฟอร์ มและมีการเขียนคาสั่งหรื อเขียนโปรแกรมกากับ
คอนโทรลที่วาดขึ้น จากการสังเกตพบว่านักเรี ยนบางคน มีปัญหาในการเลือกคอนโทรลมา
ออกแบบ เนื่องจากจาคอนโทรลและคุณสมบัติของแต่ละครโทรลไม่ได้ หลังจากให้นกั เรี ยนทา
ทดสอบ จานวน 40 ข้อ 20 คะแนน พบว่านักเรี ยนได้คะแนนค่อนข้างต่า เป็ นปัญหาสะสมจากการที่
นักเรี ยนบางคนไม่สนใจเรี ยน ขึ้นเรี ยนช้า หรื อโดดเรี ยน ทาให้ไม่สามารถออกแบบฟอร์ มหรื อเขียน
โปรแกรมได้ เพราะขาดความต่อเนื่องในการเรี ยน และนักเรี ยนมีความคิดว่าการเขียนโปรแกรม
เป็ นเรื่ องยากเกินไปสาหรับตัวนักเรี ยน
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสร้าง สื่ อประสมวิชา การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ
GUI มาใช้ในการเรี ยนการสอน เพื่อให้นกั เรี ยนที่มีผลการเรี ยนต่า ได้ศึกษาสื่ อประสมด้วยตนเอง
ช่วยแก้ปัญหาการเรี ยนไม่ทนั เพื่อน ช่วยให้มีความรู ้ความเข้าใจในโปรแกรม Visual Basic 6.0 มาก
ยิง่ ขึ้น เพื่อนาผลสัมฤทธิ์ ที่ได้จากใช้สื่อประสม ไปเปรี ยบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในวิชา
อื่นๆ ต่อไป
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บทที่ 2
เป้ ำประสงค์
ในการทาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาผูเ้ รี ยนด้วยสื่ อประสม วิชาการเขียนโปรแกรมบน
ระบบปฏิบตั ิการ GUI มีเป้ าประสงค์ ดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ของวิชา การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ GUI
โดยใช้สื่อประสม ของนักเรี ยนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 ห้อง 4 วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิ ชยการสัตหีบ
2.2. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรวิจัย
3.1 สื่ อประสมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ GUI ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปี ที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3.2 เป็ นแนวทางสาหรับผูส้ อนในการเลือกสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมผูเ้ รี ยน
3.3 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ GUI ของ
นักเรี ยนสู งขึ้น
2.3 สมมติฐำนของกำรวิจัย
นักเรี ยนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 ห้อง 4 ที่เรี ยนวิชาการเขียนโปรแกรม
บนระบบปฏิบตั ิการ GUI โดยใช้สื่อประสม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
2.4 ขอบเขตกำรวิจัย
2.4.1 ประชำกร
นักเรี ยนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชา
พณิ ชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชย
การสัตหีบ
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2.4.2 กลุ่มตัวอย่ ำง
นักเรี ยนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชา
พณิ ชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชย
การสัตหีบ จานวน 10 คน โดยใช้วธิ ีเลือกจากผลการเรี ยนที่ต่า
2.4.3 กรอบแนวคิด
สื่ อประสมวิชาการเขียนโปรแกรม
บนระบบปฏิบตั ิการ GUI

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน

2.4.4 ตัวแปรทีศ่ ึกษำ
ตัวแปรต้ น คือ วิธีการสอนโดยใช้สื่อประสม วิชาการเขียนโปรแกรมบน
ระบบปฏิบตั ิการ GUI
ตัวแปรตำม คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ
GUI
2.4.5 ขอบเขตด้ ำนเนือ้ หำ
-การเขียนโปรแกรมแบบ GUI รู้จกั โปรแกรม Visual Basic 6.0
-คอลโทรลหรื อวัตถุ(Object) บน ToolBox
-การเขียนโปรแกรมและชนิดข้อมูล
-ประโยคคาสัง่ แบบต่างๆ
-แบบฝึ กหัด
2.4.6 ระยะเวลำทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
ระยะเวลาในการดาเนินการทดลองการทาวิจยั เรื่ องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
วิชาการเขียนโปรแกรมแบบ GUI รู้จกั โปรแกรม Visual Basic 6.0 สาหรับนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 ห้อง 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการสัตหีบ โดยใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ตั้งแต่วนั ที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2555 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 เป็ นการ
ทดสอบก่อนสอบปลายภาค
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2.5. ผลทีค่ ำดว่ำจะได้ รับ
นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 ห้อง 4 จานวน 10 คน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งขึ้น และสอบผ่านเกณฑ์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้โปรแกรม
Microsoft Visual Basic 6.0 มากขึ้น
2.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ
สื่ อประสม หมายถึง สื่ อการเรี ยนการสอนการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ GUI
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Powpoint 2007
นักเรียน หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 ห้อง 4 สาขางาน
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการสัตหีบ
ผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังจากเรี ยนรู้ดว้ ยแบบฝึ กการใช้สื่อประสมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ
GUI วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
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บทที่ 3
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั ชั้นเรี ยนเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 ห้อง 4 สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
หลังเรี ยนด้วยสื่ อประสมการใช้โปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ GUI วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการ
สัตหีบ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีวธิ ีดาเนินการดังนี้
1. ประชำกรกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกร ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 สาขา
งานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี สังกัดสานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน สานัก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มตัวอย่ ำงที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นปี ที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการสัตหีบ สังกัดสานักบริ หารงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี จานวน 10 คน โดยใช้วธิ ีเลือกจากนักเรี ยนที่
มีผลการทดสอบก่อนเรี ยนต่า (หรื อโดยใช้วธิ ี เลือกสุ่ มอย่างง่าย)
2. แบบแผนในกำรวิจัย
แบบแผนการทดลองในการวิจยั ครั้งนี้คือ การทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest
Design
T1
เมื่อ

T1
X
T2

X

T2

คือ การทดสอบก่อนเรี ยน
คือ การเรี ยนด้วยสื่ อประสมการเขียนโปรแกรมบน
ระบบปฏิบตั ิการ GUI
คือ การทดสอบหลังเรี ยน
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3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
1. สื่ อประสมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ GUI ชั้นปี ที่ 2 สาขางาน
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยสื่ อประสมการเขียนโปรแกรมบน
ระบบปฏิบตั ิการ GUI
3.แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนซึ่ งเป็ นชุ ดเดียวกัน
4. วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เก็บบันทึกรวบรวมคะแนนเพื่อคิดคานวณค่าทาง
สถิติ
2. เลือกนักเรี ยนที่มีผลคะแนนต่า ใช้สื่อประสมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ
GUI
3. วัดความก้าวหน้าของนักเรี ยน และเก็บบันทึกรวบรวมคะแนนเพื่อคิดคานวณค่าทางสถิติ
4. สรุ ปผลและเปรี ยบเทียบความก้าวหน้าในการพัฒนาความสามารถในการเรี ยน วิชา
สมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ GUI ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
5. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการตรวจให้คะแนน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ก่อนเรี ยน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของกลุ่มทดลอง โดยมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนดังนี้ ข้อสอบ 40 ข้อ 20 คะแนน ทาถูก 1 ข้อ ได้ 0.5 คะแนนแล้วนาผลต่างของคะแนน
ก่อนเรี ยนกับคะแนนหลังเรี ยนที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวิธีการทางสถิติ
6. สถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผรู ้ ายงานได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้
1. ค่าคะแนนเฉลี่ย โดยใช้สูตรดังนี้
x
คะแนนเฉลี่ย = 
N

เมื่อ

 x แทน ผลรวมของคะแนนทุกตัว
N

แทน จานวนนักเรี ยนที่นามาวิเคราะห์
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2. ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สูตรดังนี้
N  X 2  ( X ) 2

S.D. =
เมื่อ

S.D.

x
x
N

2

N ( N  1)

แทน
แทน
แทน
แทน

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนทุกตัว
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
จานวนนักเรี ยนที่นามาวิเคราะห์

3. วิเคราะห์ความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เพื่อศึกษาความแตกต่างของคะแนนที่ได้
จากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
t

=

D

n D 2  (  D) 2

เมื่อ df = n-1

n 1

เมื่อ

t

แทน ค่าสถิติที่ใช้เปรี ยบเทียบกับค่าวิกฤต เพื่อทราบความมี
นัยสาคัญ
 D แทน ผลรวมของผลต่างระหว่างคู่คะแนน
 D 2 แทน ผลรวมของผลต่างระหว่างคู่คะแนนแต่ละคู่ยกกาลังสอง
n แทน จานวนนักเรี ยน
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บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาคะแนนจากการทดสอบที่ได้จาก
แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน จากสื่ อประสมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ GUI
ของนักเรี ยนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 ห้อง 4 สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการสัตหีบ จานวน 10 คน ได้ผลการ
วิเคราะห์ดงั นี้
ตำรำงที่ 1 แสดงการพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คะแนนก่อนเรียน
5
3
9
6
3
2
4
10
5
5

คะแนนหลังเรียน
13
16
11
18
15
17
16
19
18
17

ตำรำงที่ 2 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
วิชาการสมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ GUI
กำรทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

จำนวนคน
10
10

คะแนนเต็ม
20
20

X

5.2
16

S.D.
2.57
2.44
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จากตารางที่ 1 และ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 ห้อง 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 ก่อนเรี ยนมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 5.2 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.57 ส่ วนหลังเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.0
และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.44 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยนโดยใช้สื่อประสมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ GUI และเมื่อทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั พบว่าค่า t ที่ได้จากการคานวณมากกว่าค่า t วิกฤต (6.388 > 1.833 ) หมายความ
ว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยสื่ อประสมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ GUI
สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
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บทที่ 5
สรุป อภิปรำยผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั โดยใช้สื่อประสมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ GUI มีขอ้ สรุ ปและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. สรุ ปผล
ผลการวิจยั พบว่า คะแนนจากการทดสอบ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนการ
เขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ GUI ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วย สื่ อประสมการเขียน
โปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ GUI ของกลุ่มตัวอย่าง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 สรุ ปได้วา่ การเรี ยนวิชา การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ GUI ด้วยสื่ อสมการเขียน
โปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ GUI ของกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งขึ้น
2. อภิปรำยผล
1. สื่ อประสมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ GUI ของนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 ห้อง 4 สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ได้พฒั นามาจากโปรแกรม
Microsoft PowerPoint ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่ใช้สื่อสื่ อการสอนได้เป็ นอย่างดี เพื่อให้นกั เรี ยนได้ศึกษา
ทบทวนให้เกิดความชานาญมากขึ้น ทาให้นกั เรี ยนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาการเขียนโปรแกรมบน
ระบบปฏิบตั ิการ GUI มากขึ้น ช่วยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และสามารถประยุกต์ใช้
ทางการเรี ยนได้ดียงิ่ ขึ้นในบทเรี ยนลาดับถัดไป จึงอาจกล่าวได้วา่ สื่ อประสมการเขียนโปรแกรม
บนระบบปฏิบตั ิการ GUI ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นสื่ อประสมที่สามารถนาไปใช้กบั นักเรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 ห้อง 4 สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจได้เป็ นอย่างดี
2. จากผลในการวิจยั ในครั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนในวิชาการ
เขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ GUI ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2
ห้อง 4 สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการสัตหีบ มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน แสดงให้
เห็นว่า สื่ อประสมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ GUI เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน
สาหรับใช้ในการเรี ยนการสอน ได้ผลในระดับที่น่าพอใจ
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3. สาหรับตัวนักเรี ยนจากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า นักเรี ยนให้ความสนใจกับการเรี ยน
การสอนโดยใช้สื่อประสมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ GUI เพราะนักเรี ยนสามารถ
ฝึ กปฏิ บ ตั ิ ไ ด้อย่า งถู ก ต้องและมี ค วามช านาญมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง สื่ อประสมการเขี ย นโปรแกรมบน
ระบบปฏิบตั ิการ GUI ได้จดั ทาขึ้นอย่างเหมาะสมกับวิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ
GUI สังเกตได้จากผลคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเปรี ยบเทียบก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน
3. ข้ อเสนอแนะในกำรวิจัย
1. การใช้แบบฝึ กควรให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง โดยผูส้ อนให้คาปรึ กษาในด้าน
การใช้โปรแกรมแกรมเท่านั้น
2. ในการสร้างสื่ อประสมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ GUI ควรเน้นเนื้ อหาให้
เหมาะสมกับการนาไปใช้งาน มีความน่าสนใจ และศีกษาได้ดว้ ยตนเอง
4. ข้ อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่ อไป
ควรเพิ่มแบบฝึ กให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ได้งานวิจยั ในชั้นเรี ยนที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพ
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บรรณำนุกรม
ศิวชั กาญจนชุม, วิชาญ หงส์บิน กำรเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติกำร GUI. กรุ งเทพฯ:โรงพิมพ์
พัฒนาวิชาการ, ฉบับปรับปรุ ง 2553.
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ภาคผนวก ก
แบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน
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ภาคผนวก ข
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน
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ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผรู ้ ายงานได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้
1. ค่ ำคะแนนเฉลีย่ โดยใช้ สูตรดังนี้
x
คะแนนเฉลี่ย = 
N

เมื่อ

 x แทน ผลรวมของคะแนนทุกตัว
N

แทน จานวนนักเรี ยนที่นามาวิเคราะห์

ก่อนเรียน

45
10

= 4.5

หลังเรียน

89
10

= 8.9

2. ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ใช้ สูตรดังนี้
N  X 2  ( X ) 2

S.D. =
เมื่อ

S.D.

x
x
N
ก่อนเรียน

2

N ( N  1)

แทน
แทน
แทน
แทน

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนทุกตัว
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
จานวนนักเรี ยนที่นามาวิเคราะห์

=

10330   52 2
1010  1

=

3300  2704
90

=

596
90

= 2.57
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หลังเรียน

=

102614   160 2
1010  1

=

26140  25600
90

=

540
90

= 2.44
3. ค่ ำ T-Test ใช้ สูตรดังต่ อไปนี้
t

=

D

n D 2  (  D) 2

เมื่อ df = n-1

n 1

เมื่อ

t

D
D

2

n

แทน ค่าสถิติที่ใช้เปรี ยบเทียบกับค่าวิกฤต เพื่อทราบความมี
นัยสาคัญ
แทน ผลรวมของผลต่างระหว่างคู่คะแนน
แทน ผลรวมของผลต่างระหว่างคู่คะแนนแต่ละคู่ยกกาลังสอง
แทน จานวนนักเรี ยน

1. ตั้งสมมติฐานทางสถิติ
2. กาหนดระดับนัยสาคัญ
3. กาหนดสถิติในการทดสอบ
4. หาจุดวิกฤต (df)

Ho : 1   2
Ha : 1   2
 . 05
ใช้แบบ t-test (Dependent Sample)
n-1 (10-1 = 9) เปิ ดตาราง = 1.833
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คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คะแนน
คะแนน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
5
13
3
16
9
11
6
18
3
15
2
17
4
16
10
19
5
18
5
17
 x1  52  x2  160

t

=

D

D2

5
3
9
6
3
2
4
10
5
5

9
81
36
9
4
16
100
25
25
25
D 2  330

D  52

D

n D 2  (  D) 2
n 1

=
=

52
3300  2704
9

=

52
66.22

=

t

52
8.14

= 6.388

ดังนั้น t จากการคานวณ(6.388) มากกว่าค่า t ตาราง(1.833) แสดงว่าหลังเรี ยนและก่อน
เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คือผูเ้ รี ยนมีความรู ้สูงขึ้นจากเดิม
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ภาคผนวก ง
ตัวอย่างสื่ อประสม
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กำรพัฒนำผู้เรียนด้ วยสื่อประสม
วิชำกำรเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั กิ ำร GUI

จัดทำโดย
นำงกำญจนำ ประสำนยุทธ

วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรสั ตหีบ
ปี กำรศึกษำ 2554
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งานวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั โดยการศึกษาวิธีการเรี ยนการสอนด้วยสื่ อประสม
วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ GUI อันเนื่ องมาจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 ห้อง 4 สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ต่ากว่าเกณฑ์
ซึ่งจากการทดลองสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาการสื่ อประสม วิชาการเขียน
โปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ GUI ได้ จึงหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า งานวิจยั ในครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์แก่
ทุกท่าน ที่นาไปใช้ในการพัฒนาผล สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสาหรับนักเรี ยน ในรายวิชาการเขียน
โปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ GUIต่อไป
นางกาญจนา ประสานยุทธ
ผูว้ จิ ยั
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